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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

pK-342

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése

01 Fővárosi Törvényszék

lr!őszak terjerlelme: eoész év ffi

Tárgyév:

töredék év 1

időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
B
!

szervezet neve:

2 0 7 7

2 0 I 7 0 0 L 2 0 ]. 7 L 2 3 L

na E gyesület KUltUráliS Köz;:rrnto k F ejlesztÉs é re

Szervezet székhelye
lrányítószám Település Budapest
közterület neve

Házszám:
30.

Lépcsőház:

Orbánhegyi Közterület jellege:
út

Emelet: Ajtó

Jogi személy szervezeti egység neve:

L 1 2 6

Jogi személy szervezeti egység székhelye
lrányítószám Település

közterület neve

Házszám: Lépcsőház:

Nyilvántartási száml
(Jogi személy szervezeti egység esetében : "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Közterület jellege:

Emelet: Ajtó

l

Szervezet / J
képviselőjén

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

ogi személy szervezeti egység
ek neve: Dr. Vallejos-Meana Mátyás Rafael

Képviselő aláírása:

Keltezés

0 L 0 2 5 2 7 9

7 P k 6 1 0 0 4 1 9 9 3 t 4
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PK-342

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

na Egyes|ilet KUlItt is Kózponlok Feil

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Ad atok eze r fori ntban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

rszrözöx 1nrrívÁx;

A, Beíektetetteszközök IL6 822 256 150

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök 96 822 115 852

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök 20 000 L4o 29a

B. Forgóeszközök 25 637 L7 687

l. készletek

ll, követelések 392 764

ttt. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 25 245 17 523

c, Aktív időbeli elhatárolások 50 79

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN L42 5o9 273 916

FoRRASoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 125 765 263 964

l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l, Tőkeváltozás/eredmény 7t325 I25 765

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevekenységből) 50 369 136 012

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 4 07í 2 L87

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 16 316 9 806

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll, Rövid lejáratú kötelezettségek 16 316 9 806

G. passzív időbeli elhatárolások 428 L46

roRnÁsox ösSzEsEN I42 509 273 9L6

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.05.31 L2,L3.52



PK-
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok eZe r for intban.)

Alaptevékenység Vál lal kozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 6 L82 2 402 6 L82 2 402

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Eqyéb bevételek 77 609 149 995 77 609 1-49 995

ebből:

- tagdíj 5 730 5 730

- alapítótól kapon befizetés

- támogatások 209 2o9

ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek
bevételei 52 7 52 7

A. Összes bevétel (I+-2+3+4) 77 66L 150 002 6 L82 2 402 83 843 L52 4a4

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 9 574 7 377 762 1]_8 j-0 336 7 495

6. Személyi jellegű ráfordítások 10 008 0 797 0 10 805 0

ebből: vezető tisztségviselők
juttatasal

7. Értékcsökkenési leírás 3 766 4 430 300 70 4 066 4 500

8. Egyéb ráfordítások 3 180 1 693 252 27 3 432 L720

9. Pénzügyi műveletek
ráíordításai 764 490 764 490

B. összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) 27 292 13 990 2 LLL 2t5 29 403 L4 2a5

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai 23 348 13 500 23 348 13 500

C. Adózás előtti eredmény
(A-B) 50 369 L36 olz 4 07t 2 L87 54 440 ].38 1-99

10, Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 50 369 136 012 4 07L 2!87 54 M0 138 1-99

na Egyesiilet Kultt"t is Kozpontok Fejlesztésére

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2018.05.31 L2,L3.52
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vál lalkozási tevékenység

s beszámoló eredménykimutatása 2.Az egyszerűsített éve
(Ad atok eze r ío rintb an.)

összesen
előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév előző év előző év

helyesbítése
tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Kozponti költségvetési
tamogatas 20 000 20 000
ebből:
- normatív támogatás

B, He|vi onkormánvzati
koltsé§vetési támo'gatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaibol. ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az.Európai Unió költség-
veteséből vagy más államÍól,
nemzetközi szervezettől
szárnazó támogatás

E. A,sze.mélyi jövedelemadó
megnatarozott reszének az
adózó rendelkezése szerinti íel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl.törVény alapján átutalt
oSSZeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

A kettős könywitelt,vezető_egyéb szervezet egyszerűsített
eves beszámolója és közhasznúsági műéklet

2017. év
PK-342

na E gyesulet Kultrrráli sKö zpontok Feilesztásére

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. ! lgen Nem

Ny v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018,05.31 12.13.52



PK-3
A kettős könywitelt vezető

éves beszámolója és
egyéb szervezet egyszerűsített
közhasznúsági melléklet

2aI7. év

]..1 Név: Szervezet

üLlna E Eyesii let Kultr,lrál is Központok Fej l esz íE

1,2 Székhely: Szervezet
lrányítószám Település:

közterület

Házszám:

neve Közterület jellege:

Lépcsőház Emelet: Ajtó

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

lrányítószám Település:

közterület neve Közterület jellege:

Házszám Lépcsőház Emelet: Ajtó

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve: Dr. Vallejos-Meana Mátyás Rafael

1 t 2 6 Budapest

útOrbánhegyi

30

6 L 0 0 4

0 I 0 2 5 2 7 9

1 8 0 6 7 6 2 8 2 4 3

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális és társadalmi csolatok olása

3.2 Közhaszn ú tevékenység hez kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 1-2]..§/a-b

anuártól decentberi g Orbán hegyi diákonh on eg1yetel}} i

úködtetése: arrnak keretében lolyantatos kulturá!is és sport prog

Torony iíjúsági kltt!:, általáttos iskotások ás kezdő gilunazistálc részére tőrténó müködtetrise: altlrak
retálren szalradidö kultrrrális és sportfoglalkozások, közösségi szolgálatok lllegszervezése és

nef}rzetközi talátkozó Hohelvandban és lttnsbrltcklran (Ausztria}, élet l]ossza!]tíig tá!,!u|ás jellesfr

eb

§OröZá1 |lr grveZ*Se,sZes

sztii l

sős gintnazisták részére tör-tónö
rantok szervezése, kÉt szenteszterÉn

közöss i kulturális h k lásának

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja Gimnaz misták L5-22 éves között

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

nnyítenűk ás töhh esetben lehetövé tettük, - gilttlt
eg konroly és hasznos közösségi szolgálatokat. például. azzal

nl ezögazdasági feladatokkal íü§latkoZt.

együnnrüködve-, ltogy több diá!( valósílsa
;, ltogy íogyatékos íiaraloknak segítenek.

ilffi El,i*]/EE
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

PK-342
A kettős könywitelt vezető egyéb szervez€t egyszfrűsített

éves b-eszámolója és kÖihasznúsági rnelléklet

2017. év

5, Cél szerinti jutattások kimutatása (Ad atok eZer forintb an.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Külföldi adományozó 66 tzl Lzz798

5,2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

Magánszemélyek 8 647 5 556

tr2 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 74768 728 354

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen) 74 768 L28 354

6.1 Tisztség Előző év (I) Tárgyév (2)

Elnökhelyettes 1 620 0

6.2 TiSZtSég Előző év (I) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen): L 620 0

na Egyesl_ilet Kultt_l is KöZpünrok Feil esztésére

Ny.v.:2,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2018.05.31 L2.L3.52



PK
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Szerrlezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban,)

Alapadatok Előző év (7) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 83 843 L52 4o4

ebből:

C. A személyijövedelemadó meghatározott részének az
adóző rend el kezése szeri nti f elhasználás ár ól szőlő
1996. évi cXXVl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)] 83 843 L52 404

H. Összes ráíordítás (kiadás) 29 403 14205

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 10 805 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai ?3 348 13 500

K. Tárgyévi eredmény 54 440 138 ],99

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző 

-személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIll. törvénynek megfelelően)

E rőfo rrás e lI átottság m utatói lltlutató teljesítése

lgen Nem

Ectv. 32. § @) a) KBl+B2y2 > 1,000,000, - Ft] B
ECN. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0]

EC|V. 32, § G) c) Kl1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25] B
T ársad al m i tám og atottság m u tatói Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

Ectv. 32, § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=Q,§]

EC|V. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

na E gyest_i íet Ku§tu rál i s Köz p onlok Fejlesztésére

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyo mtatva: 2018.05.31 I2,I3.52
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és köihasznúsági meIiéktet

2017. év

PK-342

Támogatási program elnevezése Duna Egyesület közhasznú tevékenységének támogatása

Támogató megnevezése Külíöldi és belföldi magánszemélyek és szervezetek

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

mmás gazdálkodó

Tán, cgatás időtartama:

Tán,ogatási összeg 149 995

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg

- tárgy,évben felhasznált összeg

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Dologi 9 2L5

Felhalmozási

összesen 9 215

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása;

Az üzleti évben végzett íőbb tevékenységek és programok bemutatása

a l,t l d eCelt} t) eri g Ortt ai] hegyi d ákOnh o1,1 esyelenr végsö S g nl naz srák re§Z történö !il ködtetése:
llak keretél:en íolyantato S kll !tt rál 5 e§ §p oí1 p ro V ranl o R q7 erVez eSei két §Z BlrlesZter,en keresztü l
To ro1,1y iíjtl sági k§ tl lr l álta! an s Sk0 íások eS kezd gi nlnaZ §ták re§z ere 1oneno 111 i, kö dtetése: at,l nak keretólren
abad .1 ö ku tu rál a S e§ Sp ordogla§ kozáso k, kö 7 ö sség SZ 0 gál atolt l}l efi sZ erveZ ese Ac eb onyol ítása P est !}l e[,ye a

sko ák kal eS s l11 fiaZl u llt o kkal etlyü ttlll ü I(ö dve.
yolc alkaloltt*tal családi-kózösségí nap nle§§zervezését:ek te§onyolrtása.
égY töblr !'taPoS szent!ttáriulrr szervezése illetve lelrolryolítása, négy elöadás sörozaí ntegszenuezÉse,

1,1 el}1 zelköZi tal koz o Ho l,t eYtran d ban I l1 f1 §b rü ckbatt (Au §ZtriaJ élet l,,tosszanti § tanulás i elle§ rovál: b
óíiábó l eS teolóEiábó! diploltrásokrrak.

onyo|ítása L*senceialun által

l
z

táb r eb allös isko[ásoknak.
nlZetkÖzi Íoci Éhor Horvátországban ilietve Szlovéniálran á§talános isko|ásokrtak.

nl §z U az év!teil ter§t eSZ eti ar0 B§ §pö rt iíjúság rábo r §Z eíVeZe§e.
ltd ell} el ett ál a1-1 d o i íiúság e§ íel1-1 ön m e!]tOrála§t ág eZl,,| *k az arr d íel ntesei !lk, anri rövi d Va§Jy

osszal: b §z el11 e lyes, vasy ki sel: b üsop o rtö§ besz élgetése r ii lkb Éll l}} e ki
készítBtt ö l'l ké

una Egyesíilet Ku]turális Kózpolttok FejlesztésÉre

Tár.logatás íorrása:

Nlrr rr .2 
' ^ 

hrr^ml5trránrr nanír qlanan nam lziitrlhotÁ }ral l\lrr^mtá*\r.. 2nl Q nE '2,1 1' 1a É,'
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2aű. év

-
PK-342

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve

na Egyesrilet Kulturális Központok Fejles

csatolt mellékletek

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018,05.31 L2.L3.52

P K-3 42 -0 1 Könyw izs g óló i j elenté s Melléklet csatolva:

Ered etivel r en delkezik :

P K-3 4 2 -0 2 Szöv e g es b e szómoló Melléklet csatolva:

E r e d etiv el r en d e lkez i k :

PK-342-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva:

Eredetivel r endelkezik:
m
x

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatoIva:

Er ed etiveI ren d elkezik :

P K-342 -05 Meghatalmazós Melléklet csatolva:

Er ed etivel r endelkezik:

PK-342-06 Egyéb MeIléklet csatolva:

Ere detiveI re n delkezik:

!!
!!


